
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ЕЛЕНА  
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg
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П РО ТОКОЛ  
 

№ 4  
 

Днес 06 април 2012 г. от 14:15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе 
заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА. 

В работата на заседанието участие взеха 15 общински съветника от общо 17, 
като отсъстваха общинските съветници г-н Сашо Топалов и д-р Георги Пеев. От 
Общинска администрация участие взеха: кмета на общината инж. Дилян Млъзев, 
заместник кмета на общината г-н Йордан Димитров, секретаря на общината г-жа Ивона 
Кънчева-Савова, г-жа Елка Николова – директор на дирекция „ФБУС”, г-жа Мария 
Симеонова – гл.експерт „Човешки ресурси”, г-н Стоян Драгостинов – кметски 
наместник с.Каменари, г-жа Сийка Николова – кметски наместник с.Марян, г-н Йордан 
Йорданов – кметски наместник с.Ил.рът, г-жа Росица Стефанова - кметски наместник 
с.Тодювци, г-н Стефан Котуков – кметски наместник с.Буйновци, г-жа Силвия 
Йорданова – кметски наместник с.Чакали. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов, след като констатира 
необходимия кворум от общински съветници, съгласно чл.27, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване 
на заседанието в залата присъстват 15 общински съветника. 

Председателят на Общински съвет запозна присъстващите с проекта за дневен 
ред : 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

1. Предложение относно приемане на Краткосрочен план за енергийна 
ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински 
съвет Елена в частта му за приемане на Годишния доклад за дълга за 2011 година 

   Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна в начина на отчитане на приходите по 

бюджета на община Елена за 2012 година. 
                                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно избор на управител на „Хоспис Елена” ЕООД. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез 
приемане на община Елена за съдружник. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” за създаване на 
Общински медицински център. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 



Мандат 2011 – 2015 г. 
Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 06.04.2012 г. 
 

 2

8. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване 
на Защитено жилище. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за 
отдаване под наем на язовир „Червенковци”, публична общинска собственост. 

   Вн.: Кмета на общината 
10. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от 

ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане 
на пречистени битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп чрез път с 
трайна настилка, попадащи  в имоти, общинска собственост - имот № 040101 (полски 
път – община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 
041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 
000079 (полски път – община Елена). 

   Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от 

ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 
000686 (полски път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., 
отклонение от съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 
и № 103037, по КВС на землище гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
12. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от 

имот, частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”  
гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов предложи, като 
т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за кандидатстване на община 
Елена в партньорство с община Лясковец с проектно предложение по Оперативна 
програма „Административен капацитет”. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред на: 
инж. Дилян Млъзев – кмет на общината: Предлагам т.6 от проекта за дневен ред 
предложението относно увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане 
на община Елена за съдружник да стане т.13 от дневния ред и бъде обсъдена на закрито 
заседание, а новото предложение за кандидатстване на община Елена в партньорство с 
община Лясковец с проектно предложение по Оперативна програма „Административен 
капацитет” стане т.6. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов даде думата за 
изказване по внесения проект за дневен ред на: 
г-н Милко Моллов  – общински съветник: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н 
кмете. Съгласен съм с направените предложения от кмета на общината и предлагам в 
закритото заседание да обсъдим и палежите около гр.Елена, които стават всяка вечер.  

Други изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 

гласуване, като т.13 в проекта за дневен ред да се добави предложението за 
кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец с проектно 
предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
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Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване направеното предложение т.6 от проекта за дневен ред, предложение относно 
увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за 
съдружник, да стане т.13, а новото предложение за кандидатстване на община Елена в 
партньорство с община Лясковец с проектно предложение по Оперативна програма 
„Административен капацитет” да стане т.6: 
“ЗА” – 14,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов на основание 
чл.65, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация подложи на 
гласуване т.13 от проекта за дневен ред предложение относно увеличаване капитала на 
„Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник да бъде 
обсъждано на закрито заседание: 
“ЗА” – 13,  “ПРОТИВ” – 1,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Валентин Гуцов подложи на 
гласуване проекта за дневен ред: 
“ЗА” – 15,  “ПРОТИВ” – няма,  “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

След проведеното гласуване бе приет следния   
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Предложение относно приемане на Краткосрочен план за енергийна 
ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

2. Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

3. Предложение относно промяна в Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински 
съвет Елена в частта му за приемане на Годишния доклад за дълга за 2011 година 

   Вн.: Кмета на общината 
4. Предложение относно промяна в начина на отчитане на приходите по 

бюджета на община Елена за 2012 година. 
                                                                                                            Вн.:Кмета на общината 

5. Предложение относно избор на управител на „Хоспис Елена” ЕООД. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

6. Предложение относно кандидатстване на община Елена в партньорство с 
община Лясковец с проектно предложение по Оперативна програма „Административен 
капацитет”. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

7. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” за създаване на 
Общински медицински център. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

8. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно 
предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване 
на Защитено жилище. 
                                                                                                              Вн.:Кмета на общината 

9. Предложение относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за 
отдаване под наем на язовир „Червенковци”, публична общинска собственост. 

   Вн.: Кмета на общината 
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10. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от 
ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане 
на пречистени битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп чрез път с 
трайна настилка, попадащи  в имоти, общинска собственост - имот № 040101 (полски 
път – община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 
041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 
000079 (полски път – община Елена). 

   Вн.: Кмета на общината 
11. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от 

ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 
000686 (полски път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., 
отклонение от съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 
и № 103037, по КВС на землище гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
12. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от 

имот, частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”  
гр.Елена. 

   Вн.: Кмета на общината 
13. Предложение относно увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез 

приемане на община Елена за съдружник. 
                                                                                                               Вн.:Кмета на общината 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за приемане 
на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. с 
Програма за неговото изпълнение. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-
2013 г. с Програма за неговото изпълнение. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за приемане на Краткосрочен 
план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото 
изпълнение, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
05.04.2012 г. от 16.00 часа предложението за приемане на Краткосрочен план за 
енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото 
изпълнение, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на 
община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 35/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочен план за енергийна ефективност на 
община Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение 
 

На основание  чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и във връзка с чл.11, ал.1 от Закона 
за енергийната ефективност, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Приема Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-

2013 г. с Програма за неговото изпълнение, съгласно Приложение №1. 
2. Възлага изпълнение на Краткосрочен план за енергийна ефективност на община 

Елена 2012-2013 г. с Програма за неговото изпълнение на кмета на община Елена. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-жа Росинка Георгиева – Председател на ПК ”Местно самоуправление, нормативна 
уредба и обществен ред” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на 
свое заседание проведено на 04.04.2012 г. от 16.00 часа предложението за допълнение 
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Елена, като предлагат в проекта за решение: 

І-во В т.1 Размера за ползване на футболно игрище стадион „Чумерна” – 
гр.Елена за час от 45 лв. да се намали на 30 лв.  

ІІ-ро Да се добави нова т.1.1 със следния текст: „Ползване на футболно игрище – 
стадион „Чумерна”-гр.Елена за обществени мероприятия и тренировъчна дейност - на 
ден 90 лв. 

Подкрепили предложението и направените промени с 3 гласа „за”, „против” –
няма, „въздържали се” – няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за промяна на проекта за решение в т.1 Размера за ползване на 
футболно игрище стадион „Чумерна” – гр.Елена за час от 45 лв. да се намали на 30 лв.: 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
направеното предложение  да се добави нова т.1.1 със следния текст: „Ползване на 
футболно игрище – стадион „Чумерна”-гр.Елена за обществени мероприятия и 
тренировъчна дейност - на ден 90 лв. 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за допълнение на Наредбата за определянето и 
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администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 36/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местната администрация и местното 
самоуправление, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Елена допълва Приложение № 2 към чл.51 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Елена, като създава нов Раздел IX, както следва: 

IX. СПОРТНА БАЗА (доп. с Решение № ... / ...) 

№ по 
ред 

Видове услуги, предлагани от 
Община Елена 

Досегашен 
размер 

Нов размер ДДС 

1 Ползване на футболно игрище – 
стадион „Чумерна“ – гр. Елена за 
обществени мероприятия и 
тренировъчна дейност, за всеки 
започнат час

няма 30 лв. да 
 

1.1 Ползване на футболно игрище – 
стадион „Чумерна“ – гр. Елена за 
обществени мероприятия и 
тренировъчна дейност, за ден 

няма 
 
 
 

90 лв. да 
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2 Ползване на съблекални и бани към 
стадион „Чумерна“ – гр. Елена (под 
трибуните), за всеки започнат час

няма 25 лв. да 
 

Забележка: Таксата не се заплаща от регистрирани на територията на община 
Елена спортни клубове, както и при официални спортни мероприятия 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в 
Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински съвет Елена в частта му за приемане на 
Годишния доклад за дълга за 2011 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за промяна в Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински съвет Елена в частта му за 
приемане на Годишния доклад за дълга за 2011 година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за промяна в Решение № 
26/13.03.2012 г. на Общински съвет Елена в частта му за приемане на Годишния доклад 
за дълга за 2011 година, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за промяна в Решение № 26/13.03.2012 г. на 
Общински съвет Елена в частта му за приемане на Годишния доклад за дълга за 2011 
година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 37/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински съвет Елена в 
частта му за приемане на Годишния доклад за дълга за 2011 година 
 

На основание  чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за 
общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
Променя Решение № 26/13.03.2012 г. на Общински съвет Елена относно 

приемане на Отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 
на община Елена за 2011 година в частта му Приложение № 5 Годишен доклад по дълга 
на община Елена за 2011 г., което се заменя с Приложение № 1 към настоящото 
предложение. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за промяна в 
начина на отчитане на приходите по бюджета на община Елена за 2012 година. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за промяна в начина на отчитане на приходите по бюджета на община Елена за 2012 
година. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за промяна в начина на 
отчитане на приходите по бюджета на община Елена за 2012 година, като го подкрепя с 
4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за промяна в начина на отчитане на приходите по 
бюджета на община Елена за 2012 година: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
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16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 38/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна в начина на отчитане на приходите по бюджета на община 
Елена за 2012 година 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.18, ал.1 от Закона за 
общинските бюджети, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Приема промените по приходната част на бюджета за 2012 г. по посочените 

параграфи и подпараграфи, без да изменя общия размер на бюджета, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование параграф, 
подпараграф

било, лв. става, лв. разлика, лв. 

Б.Приходи за местни дейности     
... ... ... .... ... ... ...
5.Операции с финансови активи и 
пасиви 

    

Заеми от банки и други лица в страната 83-00 0 (-) 39 489 (-) 39 489
Погашения на дългосрочни заеми от 
други лица в страната (-)   

83-82 0 (-) 39 489 (-) 39 489

Друго финансиране (нето) 93-00 (-)54489 (-) 15 000 (-) 39 489
Друго финансиране 93-39 (-)54489 (-) 15 000 (-) 39 489

Промяната влиза в сила към 31 март 2012 г. 

2. Възлага изпълнението на решението на кмета на община Елена. 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за избор на 
управител на „Хоспис Елена” ЕООД. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за избор на управител на „Хоспис Елена” ЕООД. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за избор на управител на 
„Хоспис Елена” ЕООД, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма. 
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Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Предлагам в т.2 от проекта за решение, срока 
за сключване договор за управление с управителя на „Хоспис-Елена”ЕООД от една да 
стане 3 години т.е. максималния период съгласно Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на Община Елена върху общинската част от капитала на 
търговските дружества. През изминалите години г-жа Юлка Стоянова е показала и 
доказала професионализма си. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

направеното предложение в т.2 от проекта за решение, срока за сключване договора за 
управление с управителя на „Хоспис-Елена”ЕООД г-жа Юлка Стоянова от една година  
да стане 3 години, съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 
Община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за избор на управител на „Хоспис Елена” ЕООД: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 39/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Избор на Управител на „Хоспис-Елена” ЕООД 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.147, ал.1 и ал.2 и във връзка с 
чл.137, ал.1, т.5,  от Търговския закон, и чл.15, ал.1, т.11 и ал.2, т.1 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от 
капитала на търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 
 

1. Избира Юлка Йорданова Стоянова с ЕГН ********** за управител на „Хоспис - 
Елена” ЕООД град Елена, който да управлява и представлява дружеството, считано 
от 9 април 2012 г. 

2. Възлага на кмета на община Елена, инж. Дилян Стефанов Млъзев, да сключи с 
новоизбрания управител Юлка Йорданова Стоянова с ЕГН **********, договор за 
управление на „Хоспис - Елена” ЕООД гр.Елена, за срок от три години. 

3. Упълномощава новоизбрания управител, Юлка Йорданова Стоянова, с ЕГН 
**********, да подаде заявление за вписване в Търговския регистър на 
новонастъпилите обстоятелства по отношение на „Хоспис - Елена” ЕООД. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец с проектно 
предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец с проектно 
предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена в партньорство с община Лясковец с проектно предложение по Оперативна 
програма „Административен капацитет”, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-
няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец 
с проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”: 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 40/06.04.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена в партньорство с община Лясковец 
с проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проект “Чрез ефективна структура 

към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец” по 
Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на 
държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002 / 12 / 1.1-04 по 
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Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), като водещ кандидат 
в партньорство с община Лясковец. 

2. Декларира, че дейностите по проекта съответстват на мярка 5.1. „Укрепване 
административния капацитет на общината“ от Общинския план за развитие на 
община Елена 2007 – 2013 г. 

3. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество между общинските 
администрации на Община Елена и Община Лясковец (Приложение № 1 към 
настоящето решение), което да бъде подписано на основание чл. 59 - 61 от ЗМСМА, 
за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проект 
“Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена 
и Лясковец”. 

4. Възлага на кмета на община Елена да подпише споразумението за общинско 
сътрудничество с община Лясковец, както и да подготви необходимите документи 
за кандидатстване по горецитираната схема за финансиране. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма 
„Регионално развитие” за създаване на Общински медицински център. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Оперативна програма 
„Регионално развитие” за създаване на Общински медицински център. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” за 
създаване на Общински медицински център, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-
няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
05.04.2012 г. от 16.00 часа предложението за кандидатстване на община Елена с 
проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” за създаване на 
Общински медицински център, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, 
„въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет г-н Валентин Гуцов преди да даде думата за 
изказвания на общинските съветници сподели: 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: От три месеца работим за решаване 
проблема със здравеопазването в града. При проведените срещи с медицинският 
персонал стана ясно, че липсват кадри. Болницата е с натрупани сериозни задължения, 
ръководството не е в състояние да осигури изплащането на трудовите възнаграждения 
на персонала, в резултат на което лечебното заведение прекрати всякаква здравна 
дейност. Болницата може да бъде обявена в несъстоятелност, като оборудването в нея 
вече е описано от съдия изпълнител. Не сме се отказали да се борим да запазим 
сградата. Приоритет на общинското ръководство е да съхраним здравеопазването в 
града. Една такава възможност е създаването на Общински медицински център. В срок 
до 1 юни 2012 г. ни се дава възможност да кандидатстваме за безвъзмездна финансова 
помощ и не бива да пропускаме този шанс. Наясно сме, че сградата на Детската ясла не 
е най-подходящото място, за създаването на Общински медицински център, но ако го 
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направим в сградата на Болницата рискуваме да изложим на риск устойчивостта на още 
един проект, тъй като изискването, е че предназначението на сградата няма да бъде 
променяно поне 5 години след приключване на проекта, както и че създаденият 
Общински медицински център няма да бъде закрит за същия период. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Преди да преминем към обсъждане, бих 
искал да попитам имате ли яснота по какъв начин ще се финансира този Общински 
медицински център след приключването на проекта? Ще се финансира от клинични 
пътеки или ще има и други източници на финансиране? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Позволявам си да взема думата 
преди кмета на общината инж.Млъзев и да се постарая да обясня доколкото съм 
запозната в сферата на здравеопазването. Основните средства за финансиране на 
Медицинските центрове са от направленията на общопрактикуващите лекари. 
Общината не разполага със здравни специалисти и Джи Пи–тата пращаме пациентите 
си с направления в големите центрове Велико Търново и Горна Оряховица. За малък 
град, като гр.Елена ще е трудно да се издържат два Медицински центъра. За леговата 
база и 48 часовият престой не съм компетентна. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: От момента в който се запознах с 
възможността за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” за 
създаване на Общински медицински център проведох срещи с Управителят на 
Медицински център І гр.Елена и с общопрактикуващите лекари. От срещите стана 
ясно, че тези два Центъра трябва да си сътрудничат. Финансирането ще става от 
Здравната каса по клинични пътеки под формата на направления от общо 
практикуващите лекари, като по този начин осигуряваме оставане на средствата в 
града. Към момента в страната няма такъв вид Центрове. По този начин на 
преструктуриране ще подходят още 8 болници с такава съдба като нашата. Създавайки 
Общинският медицински център ще имаме три кабинета, ще оборудваме с рентгенов 
апарат, ще има клинична лаборатория, които ще се в полза на жителите на общината. 
Това е възможността за в бъдеще да имаме здравеопазване. След проведени проучвания 
и огледи сметнах за най-целесъобразно Медицинският център да бъде разположен в 
източното крило на сградата на Детската ясла. Детската ясла има достатъчен капацитет 
с оглед демографските перспективи. Помещенията са разположени на два етажа и 
сутерен с обща площ около 350 кв.м, които според специалистите са достатъчни за 
обособяване на Медицински център, отговарящ на изискванията на схемата за 
финансиране. Ако в краткосрочен план възникне възможност изграждането на 
Медицинският център да бъде в сградата на Болницата, като няма опасност за 
устойчивостта на проекта, съм готов да внеса предложение за промяна на решението, 
защото изпълнявайки проекта в помещенията на Болницата ще намалим разходите  за 
строително-ремонтни работи и ще имаме повече средства за закупуване на подходящо 
оборудване. 

 Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: Бих искал да ни информирате какво точно сте 
направили при воденето на тези срещи, тъй като аз не съм запознат и каква е 
вероятността да загубим сградата на Болницата? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Болницата може да бъде обявена в 
несъстоятелност. Задълженията й към персонал, осигурителни фондове, доставчици 
възлиза на 937 хил.лв. Освен рискът да се загуби сградата, има опасност да загубим 
устойчивостта на два проекта, изградените „Хоспис – Елена” и „Дневен център за деца 
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и младежи с увреждания”. От стъпването ми в длъжност направихме усилия за 
подобряване финансовото състояние на МБАЛ чрез осигуряване на приходи и мерки с 
цел спиране натрупването на задължения. Бяха освободени част от лекарите и 
медицинските сестри, които само се водеха на работа, без реално да извършват 
дейност. Извършихме ремонт на рентгена, който не работеше и бе пусната в 
експлоатация рентгеновата лаборатория. Не зная под каква причина не са били взети 
мерки преди, след намаляването обема на работа, защо не се е освобождавал персонал, 
а само са се трупали задължения. Защо не са били направени постъпки по-рано за 
отделяне на партиди за електроенергия на Медицински център І – гр.Елена, „Хоспис-
Елена” гр.Елена и Центъра на спешна медицинска помощ, както и за разсрочване 
задълженията към „Е-ОН България”, както това направихме ние благодарение на 
разбирането на Управителя на „Медицински център І Елена” и Ръководителя на 
„Хоспис Елена”, обощопрактикуващите лекари, местния филиал на Центъра за спешна 
медицинска помощ. Разбирате за тежкото финансовото състояние на „МБАЛ „Д-р 
Д.Моллов” – Елена ЕООД. Общински съвет Елена не може да вземе решение, с което 
да помогне финансово, защото сметките са запорирани и всички отпуснати суми ще 
отидат по сметките на съдия изпълнителите.   

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Йордан Кисьов – общински съветник: Кандидатстваме за безвъзмездна финансова 
помощ в размер от 500 хил.лв. до 1 млн.лв. Ако ни одобрят финансиране на минимума 
500 хил.лв. ще можем ли да се справим? 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Предварителните разчети са: 300 хил.лв. –
строително-ремонтни работи, 330 хил.лв.– доставка на оборудване, съпътстващите 
разходи за проектиране – 1 000 лв., 100 хил.лв.- за закупуване на реанимобил, 170 
хил.лв. - Данък добавена стойност от 1 000 000 лв. Средствата винаги не са достатъчни, 
но това ни се дава и трябва да се съберем в тези рамки. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, аз мисля че няма лошо да 
преструктурираме Болницата в Медицински център ІІ - с неясно финансиране, но да 
прескочим това уточнение. Основния въпрос, е защо излизаме от Сградата на 
Болницата? Зная, че са правени проучвания и огледи от специалисти, но според мен 
най-неудачния вариант е Медицинския център да бъде разположен в сградата на 
Детската ясла, там където са най-малките ни деца. 135 години гр.Елена има Болница и 
ще излезем от нея. Няма кой да дойде да ни вземе сградата, ако всички ние сме си на 
мястото. За пореден път Държавата ни поставя на колене, че и по-зле. От няколко 
години ни се предлагат различни варианти за спасяване на здравното заведение, то не 
бе Консорциум с МОБАЛ Велико Търново, преструктуриране в Болница за долекуване 
и др. И отново ни се предлага поредния вариант за преструктуриране без яснота за 
реализиране на проекта. Има един Медицински център, нека помагаме на него. За 
здравеопазване говорим от много време. Предлагам да не прибързваме и да отложим 
вземането на това решение, до изясняване финансовата обосновка. 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Да г-н Кънчев за здравеопазване 
говорим от много време. Най-подходяща сграда за изграждане на Общинския 
медицински център е сградата на Болницата, но разберете, че има вероятност да я 
изгубим. Устойчивостта на два проекта са застрашени, защо да прибавяме още един. 
Дава ни се възможност да кандидатстваме за безвъзмездна финансова помощ, като не 
се иска съфинансиране от страна на кандидата – защо да не се възползваме. Болницата 
от известно време не извършва здравна дейност, на практика Болница в града няма. Ако 
изпуснем възможността да кандидатстване по Оперативната програма „Регионално 
развитие”, рискуваме да останем без здравеопазване.Общината няма от къде да задели 
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1 млн.лв. Докога да отлагаме, срока за подаване на проектните предложения е 1 юни 
2012 година до тогава трябва да сме готови с проекта. Какъв Медицински център І 
имаме – без рентгенова и клинична лаборатория, без ток. 

На основание чл.67, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Председателя на Общинският съвет даде думата за процедурен въпрос 
на: 
г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам 15 мин.почивка за размисъл. 

След направената почивка в залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общинският съвет даде думата на: 

д-р Стела Горбанова-Василева – общински съветник: Изправени сме пред много трудно 
решение. Г-н Кънчев е прав, че не сме наясно дали ще потръгне, но не предприемем ли 
постъпки, въобще няма да тръгне. Нямаме алтернатива, това което се случва в 
здравеопазването е в следствие на държавната политика. Съгласна съм да рискувам с 
надежда нещата да потръгнат. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Лазар Костов – общински съветник: Като мотив да запазим сградата на Болницата, 
може да приемем кандидатстването по този проект, чиято реализация да се осъществи в 
сградата на Болницата и по този начин да преговаряме с кредиторите да ни опростят 
натрупаните задължения. 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Колеги, моля Ви дайте конкретни 
предложения по какъв начин да процедираме да запазим сградата на Болницата. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Милко Моллов – общински съветник:  Г-н Кънчев е прав, г-н кмета е прав, всеки за 
себе си е прав. Предлагам да приемем да се изготвят проектните предложения. Като 
търговец, ще Ви кажа, че дължите ли ми 300 хил.лв., ще направя всичко възможно да 
си взема дължимото. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Ако нищо в този момент не се купува, защо 
се притеснявате, че някой ще дойде и ще вземе сградата на Болницата, разбира се ако 
не говорим да я „подаряваме” – дано не става въпрос за това. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Снежана Капинчева – общински съветник: Изправени сме пред много важно 
решение. Всички разбираме, че не можем да върнем болничната помощ. Общината има 
нужда от здравеопазване и вариант за здравно лечение е създаването на Медицински 
център, с нужното оборудване. Ние сме за създаването на Медицинският център, но 
колебанията ни са за сградата. Нека отложим разглеждането на точката до изясняване 
въпроса с възможността, проекта да бъде реализиран в сградата на Болницата. Описани 
са гаражни клетки, ако има проявен интерес, след тяхното закупуване, ще погасим част 
от задълженията на болницата, и по този начин може да си запазим сградата. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Имуществото на Болницата е описано от съдия 
изпълнител. По всяко време може да влезе синдик и да продава, без да се съобразява с 
Общинският съвет, на каква цена – определя само той. Както Ви споменах има още 8 
болници, които тръгват по нашия път, но те не са с такива големи задължения и само 
ще се преструктурират. Отлагайки точката само ще се забавим във времето. Аз ще 
продължа с подготовката на проектните предложения, защото трябва да имаме вариант, 
освен сградата на Болницата. Времето ни притиска срока за подаване на проектните 
предложения е 1 юни 2012 г. Помещенията на Болницата са най-подходящи за 
изграждане на новия Медицински център, предназначени са за медицински услуги и ще 
бъдат най-удобни за пациентите. Както вече Ви казах, в краткосрочен план възникне ли 
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възможност изграждането на Медицинският център да бъде в сградата на Болницата, 
съм готов да внеса предложение за промяна на решението, с риск да  изгубим 
средствата за проектиране, но значително ще намалим разходите за строително - 
ремонтните работи. Сградата на Детската ясла не е най-удачното решение, но най-
целесъобразно в момента във връзка с изискването за внедряване мерки за енергийна 
ефективност. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-жа Анастасия Тонева-Пеева – общински съветник: В какви срокове очаквате да имате 
информация или някаква яснота за запазване сградата на Болницата. Явно, е че ние сме 
за създаване на Медицински общински център, но да не е в сградата на Детската ясла. 
Ако се касае за седмица, две, нека отложим разглеждането на точката, за да търсим 
алтернативни варианти. 
г-н Валентин Гуцов – Председател на ОбС-Елена: Министъра на здравеопазването 
заяви, че средства за Болници няма. Аз лично се надявам на чудо и разбиране от страна 
на Правителството, че с 1 млн.лв. ще направим повече постъпки в сградата на 
Болницата. Имаме нужния сграден фонд и трябва да го използваме по предназначение, 
но гаранция не мога да дам. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Вие като общински съветници, може да решите 
да отложите вземането на решение, ние бихме могли да изчакаме, но колко не мога да 
кажа. Времето ни притиска, срока за подаване на проектните предложения е 1 юни 2012 
година. Имаме възможност да кандидатстваме за безвъзмездна финансова помощ, това 
е шанс общината да набави медицинска апаратура, тъй като апаратурата в Болницата е 
описана от кредиторите. Преговори за евентуална продажба на сградата не съм водил с 
никого, за момента няма проявен интерес. Рискът от загубата на сградата е от 
възможността Болницата да бъде обявена в несъстоятелност. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за отлагане разглеждането на предложението за кандидатстване на 
община Елена с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 
за създаване на Общински медицински център: 
“ЗА” – 5, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10. Не се приема. 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 
предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
Оперативна програма „Регионално развитие” за създаване на Общински медицински 
център: 
“ЗА” – 9, “ПРОТИВ” – 3, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 41/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по 
оперативна програма „Регионално развитие“ за създаване на общински 
медицински център 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
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Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проект за създаване на общински 

медицински център (лечебно заведение за специализирана извънболнична 
помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет 
легла за престой на пациенти до 48 часа) по схема за финансиране BG161PO001 
/ 4.1-05 / 2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни 
ареали”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на приоритетна ос 
4: „Местно развитие и сътрудничество” от оперативна програма „Регионално 
развитие“. 

2. Определя за целите на проекта да бъдат извършени строително-ремонтни 
работи, включително обособяване на паркинг, в помещения, намиращи се в 
източното крило и прилежащия двор на общинска сграда, намираща се в УПИ 
VI, кв. 26 по плана на гр. Елена на адрес ул. „Иван Момчилов” № 52, публична 
общинска собственост съгласно АОС № 178 / 12.05.1998 г. 

3. Декларира, че общинското лечебно заведение за болнична помощ – „МБАЛ „Д-р 
Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД ще бъде закрито в рамките на срока за 
изпълнение на проекта. 

4. Декларира, че предназначението на сградата / помещенията, обект на 
интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 
години след неговото приключване. 

5. Декларира, че създаденият по проекта медицински център няма да бъде закрит 
за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта. 

6. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително 
устройствени процедури, проектирания и съгласувания. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските райони за създаване на Защитено жилище. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от 
Програмата за развитие на селските райони за създаване на Защитено жилище. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за кандидатстване на община 
Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските 
райони за създаване на Защитено жилище, като го подкрепя с 4 гласа „за”, „против”-
няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 04.04.2012 г. от 17.00 часа предложението за 
кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските райони за създаване на Защитено жилище, като го подкрепя с 5 
гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 
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Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов подложи на гласуване 

предложението за кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 
321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване на Защитено жилище: 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 42/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 
321 от Програмата за развитие на селските райони за създаване на защитено 
жилище 
 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на мярка 2.1. „Подобряване и 
развитие на социалната среда в общината“ по  Приоритет 2. „Създаване на 
благоприятна социална среда, възможности за духовно развитие и подобряване 
качеството на живота на гражданите на община Елена“ от Общинския план за развитие 
на община Елена 2007-2013 г., както и на Приоритетно направление 2: 
„Деинституционализация и превенция на настаняването на деца“ от Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги 2007-2015, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие община Елена да кандидатства с проектно предложение за 
изграждане на защитено жилище по мярка 321 „Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007 - 2013 г.; 

2. Определя за целите на проекта да бъде извършено ново строителство върху 
терен с площ до 1000 кв.м., представляващ част от УПИ I „За жилищно 
строителство“ в кв. 93 по плана на гр. Елена, намиращ се северно от построения 
в същия УПИ супермаркет, след регулационни изменения и обособяване на 
самостоятелен УПИ „За защитено жилище“; 

3. Декларира, че всички дейности по проекта отговарят на приоритетите на Плана 
за развитие на община Елена 2007 – 2013 г. 

4. Декларира, че поема ангажимент за създаване на едно защитено жилище, в което 
да предоставя социалната услуга; 

5. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след 
въвеждането на обекта в експлоатация; 

6. Декларира, че сградата, изградена по проекта ще бъде използвана за 
предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 5 
години след приключване на дейностите по проекта; 

7. Декларира, че децата (младежите) ще бъдат прехвърлени в новосъздадената 
резидентна услуга в срок до пет месеца след подаване на заявка за окончателно 
плащане по проекта; 
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8. Възлага на кмета на община Елена да подготви необходимите документи за 
кандидатстване по горецитираната схема за финансиране, включително 
устройствени процедури, проектирания и съгласувания. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за откриване 
на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир „Червенковци”, 
публична общинска собственост. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир 
„Червенковци”, публична общинска собственост. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 04.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за откриване на процедура – 
търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на язовир „Червенковци”, публична 
общинска собственост, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали 
се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за откриване на процедура – търг с тайно 
наддаване, за отдаване под наем на язовир „Червенковци”, публична общинска 
собственост: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
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Р ЕШ Е Н И Е  № 43/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Откриване на процедура – търг с тайно наддаване, за отдаване под 
наем на язовир „Червенковци“, публична общинска собственост 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, и § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и напояване и 
съгласувателно писмо 07-575 / 02.08.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за отдаване под наем за срок от десет години, чрез провеждане на 
търг с тайно наддаване за язовир, публична  общинска собственост, а именно: язовир 
Червенковци”, съставляващ имот № 000360 с ЕКТТЕ 04460, с площ от 12 606 дка, в 
землището на с. Блъсковци, община Елена, при граници: имот № 000207 –полски път 
на община Елена; имот №026001 – друга селскостопанска територия на наследниците 
на Стефан Николов Големанов; имот № 000398 – вътрешна река на МООС; имот № 
086002 – изоставена нива на наследниците на Велчо Йорданов Велчев и имот № 086001 
– изоставена нива на наследниците на Петко Добрев Стойков, актуван като публична 
общинска собственост с АОС № 169 / 06.05.1998 г., вписан в Службата по вписвания на 
24.06.2005 г. под № 109, том ІV. 

2. Определя първоначална тръжна цена според оценката на „Елатив Техноинвест” ООД 
в размер на 800 (осемстотин) лв. без ДДС - наемна цена за година, платима на две 
равни вноски съответно до 31 януари и 31 юли на съответната година. 

3. Утвърждава тръжни условия както следва: 
3.1 До участие в търга се допускат физически и юридически лица, регистрирани 
като търговци или земеделски производители, нямащи просрочени парични към 
община Елена, закупили тръжна документация и подали предложения в 
указания срок; 
3.2. Депозитът за участие е в размер на 20% от първоначалната тръжна наемна 
цена. 

4. Утвърждава тръжна документация, както следва: 
4.1. Заявление за участие в търга; 
4.2. Предложение за цена; 
4.3. Проекто –договор; 
4.4. Тръжни условия; 
4.5. Декларация за оглед на обекта на търга; 
4.6. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена; 
4.7. Акт за общинска собственост на имота – ксерокопие. 

5. Определя комисия по провеждането на търга в състав: 
Председател: Йордан Димитров – зам. кмет на община Елена 
и членове:  Надя Недялкова – юрист; 

Петя Добрева – Костадинова – главен експерт „ОСКП”; 
Силвия Мирянова – служител в община Елена; 
Милко Моллов – общински съветник; 
Йордан Йорданов – общински съветник. 

Резервни членове: инж. Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТОС” 
Магдалена Борисова – общински съветник. 
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6. Възлага на кмета на община Елена провеждането на търга за отдаване под наем на 
горецитирания имот и го упълномощава да сключи договор със спечелилия  търга 
участник. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за 
електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени битови отпадни води и 
осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, попадащи  в имоти, 
общинска собственост - имот № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 
041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), 
имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 000079 (полски път – община Елена). 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти 
за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени битови отпадни води 
и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, попадащи  в имоти, 
общинска собственост - имот № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 
041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), 
имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 000079 (полски път – община Елена). 

Залата напуска общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 04.04.2012 г. от 17.00 часа предложението за 
предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за 
електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени битови отпадни води и 
осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, попадащи  в имоти, 
общинска собственост - имот № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 
041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), 
имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 000079 (полски път – община Елена), 
като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 14 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 
от ЗОЗЗ за трасета на линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, 
отвеждане на пречистени битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп 
чрез път с трайна настилка, попадащи  в имоти, общинска собственост - имот № 040101 
(полски път – община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), 
имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), 
имот № 000079 (полски път – община Елена): 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ отсъства 
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
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8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 44/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасета на 
линейни обекти за електроснабдяване, водоснабдяване, отвеждане на пречистени 
битови отпадни води и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна 
настилка, попадащи  в имоти, общинска собственост - имот № 040101 (полски път 
– община Елена), част от имот № 041123 (пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 
041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 000130 (скали – община Елена), имот № 
000079 (полски път – община Елена) 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава предварително съгласие на „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и 
адрес на управление с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой 
Буут и Джарет Браун, да процедира ПУП – парцеларен план, за създаване на нов местен 
път от имоти № № 040101 (полски път – община Елена), част от имот № 041123 
(пасище, мера – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот № 041122 (пасище – чл.19 от ЗСПЗЗ), имот          
№ 000130 (скали – община Елена) по КВС на землище с.Каменари с дължина 330 
лин.м. и ширина 6 м. и право на преминаване на трасе на водопровод и трасе на канал 
по новообразувания път и трасе на подземен кабел 20 Kv по полски път № 000079 по 
КВС на землище с.Каменари. 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на 
решението на Комисията за земеделски земи. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за 
учредяване на ограничени вещни права на „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и 
адрес на управление с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой 
Буут и Джарет Браун, върху имотите по т.1, след влизане в сила на ПУП. 

3. „Би Джей Пропъртис” ООД, със седалище и адрес на управление 
с.Първомайци, обл.В.Търново, представлявано от Бевърли Джой Буут и Джарет Браун, 
да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ 
на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 и по 
промяната на предназначението на земята. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 

общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – 
водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) собственост на 
община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод 
ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 и № 103037, по КВС на землище 
гр.Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – 
водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) собственост на 
община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод 
ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 и № 103037, по КВС на землище 
гр.Елена. 

В залата влиза общинският съветник г-н Йордан Йорданов. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 

г-н Стоян Златев – Председател на ПК ”Устройство на територията, комунално битово 
обслужване, екология и транспорт” към Общински съвет Елена. Постоянната комисия 
разгледа на свое заседание проведено на 04.04.2012 г. от 17.00 часа предложението за 
предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – 
водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) собственост на 
община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод 
ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 и № 103037, по КВС на землище 
гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Дадена бе думата за изказвания.Такива не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 
от ЗОЗЗ за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 
000686 (полски път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., 
отклонение от съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 
и № 103037, по КВС на землище гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ЗА”
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
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“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 45/06.04.2012 г. 
 
ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал. 1 от ЗОЗЗ за трасе на 
линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски 
път) собственост на община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от 
съществуващ водопровод ф219 мм до група имоти - № 103016, № 103038 и № 
103037, по КВС на землище гр.Елена 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Дава предварително съгласие на „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със 

седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от 
Даниела Йорданова Райкова – управител, да процедира ПУП – парцеларен план за 
трасе на водопровод в обхвата на част от имот № 000686 (полски път), собственост на 
община Елена, с дължина на трасето 100 м., отклонение от съществуващ водопровод ф 
219 мм. 

 Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила 
на решението на Комисията за земеделски земи. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, и чл.29, ал.3 от ЗОЗЗ, дава предварително съгласие за 
учредяване на ограничени вещни права на „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със 
седалище и адрес на управление гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от 
Даниела Йорданова Райкова управител, върху имота по т.1, след влизане в сила на 
ПУП. 

3. „ЕТ „ДАЙОРА – Даниела Райкова”, със седалище и адрес на управление 
гр.Елена, ул.”Оборище” № 5, представлявано от Даниела Йорданова Райкова – 
управител, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на 
правата по т.2. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев да запознае присъстващите с предложението за 
предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска 
собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Елена. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска 
собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Елена. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Йордан Йорданов – Председател на ПК ”Общинска собственост, земеделие и гори” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 04.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за предоставяне за 
безвъзмездно управление на част от имот, частна общинска собственост, за нуждите на 
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Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Елена, като го подкрепя с 5 гласа „за”, 
„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
г-н Симеон Кънчев – общински съветник: Уважаеми колеги, ето по-подходящо място за 
Медицински център. 

Други изказвания не постъпиха. 
В залата присъстват 15 общински съветника. 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов на основание чл.27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на 
поименно гласуване предложението за предоставяне за безвъзмездно управление на 
част от имот, частна общинска собственост, за нуждите на Дирекция „Социално 
подпомагане” – гр.Елена: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ПРОТИВ” 
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 13, “ПРОТИВ” – 2, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 46/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот, частна 
общинска собственост, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 
Елена 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл.12, ал.3 от Закона за 
общинската собственост, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор със срок на действие една година за 
безвъзмездно управление на част от недвижим имот, частна общинска 
собственост съгласно АОС 166 / 02.04.1998 г., находящ се в гр. Елена, ул. 
Иларион Макариополски № 32, а именно: помещения с обща площ 122 кв. м., 
представляващи първи  етаж и три стаи от втори етаж от сградата, с конкретен 
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наемател Агенция за социално подпомагане – гр. София и предназначение – за 
административните нужди на Дирекция Социално подпомагане – гр. Елена. 

2. Възлага на кмета на общината да сключи договора по т. 1, като включи в него 
условия за заплащане от страна на ползвателите00000 на съответната част от 
експлоатационните разходи в сградата. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов припомни на 

присъстващите, че на основание чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация останалата част от заседанието на Общинският съвет ще се 
гледа в закрито заседание и помоли присъстващите да напуснат залата, както и да бъде 
прекратено излъчването на заседанието на Общинският съвет по местния радиовъзел.  

След като в залата останаха само общинските съветници Председателят на 
Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на кмета на общината инж.Дилян 
Млъзев да запознае присъстващите с предложението за увеличаване капитала на 
„Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник. 

Кмета на общината инж.Дилян Млъзев запозна присъстващите с предложението 
за увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за 
съдружник. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
г-н Стефан Минчев – Председател на ПК ”Бюджет, финанси и икономически въпроси” 
към Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание 
проведено на 05.04.2012 г. от 16.30 часа предложението за увеличаване капитала на 
„Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник, като го подкрепя 
с 4 гласа „за”, „против”-няма, „въздържали се”-няма. 

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: 
д-р Стела Горбанова-Василева – Председател на ПК ”Хуманитарни дейности” към 
Общински съвет Елена. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 
05.04.2012 г. от 16.00 часа предложението за увеличаване капитала на „Хоспис Елена” 
ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник,  като го подкрепя с 5 гласа „за”, 
„против”-няма, „въздържали се”-няма. 

В залата присъстват 15 общински съветника. 
След проведени разисквания, Председателят на Общински съвет г-н Валентин 

Гуцов на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация подложи на поименно гласуване предложението за увеличаване 
капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на община Елена за съдружник: 
1 ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ ”ЗА”
2 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ”ЗА”
3 РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА ”ЗА”
4 СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ ”ЗА”
5 МАРТИН ИВАНОВ ТРУХЧЕВ ”ЗА”
6 ЙОРДАН НИКОЛОВ КИСЬОВ ”ЗА”
7 СТЕФАН ИВАНОВ МИНЧЕВ ”ЗА”
8 МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА ”ЗА”
9 СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА ”ЗА”
10 САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ отсъства 
11 СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ ”ПРОТИВ” 
12 СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА ”ЗА”
13 ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ ”ЗА”
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14 АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА ”ЗА”
15 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ отсъства 
16 МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ ”ЗА”
17 СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ”ЗА”
 
“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се. 
 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА взема следното  
 

Р ЕШ Е Н И Е  № 47/06.04.2012 г. 
 

ОТНОСНО: Увеличаване капитала на „Хоспис Елена” ЕООД чрез приемане на 
община Елена за съдружник 
 

На основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и с чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 3 
от Търговския закон; чл.15, ал. 1 т. 3, т. 4 и т. 14 от Наредбата за условията и реда за 
упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на 
търговските дружества, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Елена, действайки в качеството си на едноличен собственик на 
капитала на “МБАЛ д-р Димитър Моллов – Елена” ЕООД според Търговския 
закон, реши: 

1.1. “Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов” – 
Елена” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Елена ул.”Хаджи 
Юрдан Брадата” № 69, с ЕИК 1045087160, да увеличи капитала на 
дъщерното си дружество „Хоспис – Елена” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Елена, ул.”Хаджи Юрдан Брадата” № 69, с ЕИК 104684041, 
от 5000.00 лв. (пет хиляди лева), на 6 000.00 лв. (шест хиляди лева), чрез 
приемане на нов съдружник – община Елена. 

1.2. Възлага на Управителя на “Многопрофилна болница за активно лечение „Д-
р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД, да приеме решение за увеличаване на 
капитала на „ХОСПИС- ЕЛЕНА” ЕООД, от 5000.00 лв. (пет хиляди лева), на 
6 000.00 лв. (шест хиляди лева), чрез приемане на нов съдружник – община 
Елена, както и да възложи на Управителя на „Хоспис – Елена” ООД, да 
впише в Търговския регистър към Агенция по вписванията, увеличаването 
на капитала и приемането на община Елена като съдружник, както и да 
обяви приетия дружествен договор; 

2. Общински съвет Елена, действайки в качеството си на орган на местното 
самоуправление според Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, реши: 

2.1. Община Елена да стане съдружник на “Многопрофилна болница за активно 
лечение „Д-р Димитър Моллов” – Елена” ЕООД, с ЕИК 1045087160 в 
„Хоспис – Елена” ЕООД, с ЕИК 104684041, с дялово участие от 100 (сто) 
дяла по 10.00 лв. (десет лева) за дял, на обща стойност 1 000.00 лв. (хиляда 
лева), представляващи една шеста от капитала на дружеството, след 
увеличението му. 

2.2. Възлага на кмета на община Елена да приеме проекта за дружествен договор 
на „Хоспис – Елена” ООД, както и да внесе по сметка на дружеството 
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дяловото участие на община Елена в капитала, в размер на 1 000.00 лв. 
(хиляда лева), като равностойност на 100 (сто) дяла по 10.00 лв. (десет лева) 
за дял, представляващи една шеста от капитала на дружеството, след 
увеличението му. 

 
Председателят на Общински съвет г-н Валентин Гуцов даде думата на г-н 

Милко Моллов да постави въпроса си за неспиращите пожари на територията на 
община Елена: 
г-н Милко Моллов – общински съветник: Проблема с пожарите около гр.Елена са 
сериозен въпрос. Аз лично два пъти гасих и един път се обаждах на пожарната. Едно 
излизане на пожарната кола струва поне 100 лв. на данъкоплатеца. Нека направим 
срещи с пожарна и полиция – аз не мога да се съглася, че службите не знаят кой пали. 

Председателя на Общинският съвет даде думата на: 
инж.Дилян Млъзев – кмет на общината: Чрез съобщения по местния радиовъзел и 
съдействие от кметовете и кметските наместници по селата информираме населението 
за забраната за палене. По селата са оборудвани гасачески ядра. Много добра 
организация и адекватни действия при възникнали пожари сформира кмета на 
с.Константин. Ситуацията е такава в цялата страна, по това време на годината 
населението пали стърнищата трудно се овладява огъня и се стига до тези пожари в 
цялата община. Вчера проведохме среща с кметове, кметски наместници, служители от 
пожарна и полиция, с цел предприемане адекватни мерки за спирането на пожарите. 
 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет Елена        
г-н Валентин Гуцов закри 4-то заседание на Общински съвет – Елена в 17:30 часа. 

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, 
Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение. 
 
 
ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на 
Общински съвет – Елена 
 
 
Изготвил: 
Станислава Кабакова 
Гл. специалист ОбС 
 


